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НИЙТЛЭЛДеФакто 

“Viva Venezuela! (Венесуэл ялна)” гэж давтан 
уриалсаар Хуго Чавес 2012 онд ерөнхийлөгчийн 
сонгуульд дөрөв дэх удаагаа ялав. Гэвч зургаан 

жилийн дараа энэ ялалт нь Венесуэлд ядуурал, 
ажилгүйдэл, өлсгөлөн, хүчирхийлэл, гэмт хэрэг, 
цөхрөл, үй олны дүрвэлт болж хувирав. Эдүгээ 32 сая 
хүнтэй улсын 5 сая нь эх орноосоо дүрвэж, тэдний 
ихэнх нь хөрш Колумб руу тасралтгүй цувсаар байна 
(The Economist, Sep 2018).

Энэ улсын эдийн засаг 2014 оноос хойш хоёр дахин 
агшиж дайнд өртөөгүй улсуудын дээд амжилтыг 
тогтоов. Экспортын 90 хувь нь газрын тос бөгөөд 
Засгийн газрын гадаад өр нь экспортоосоо 5 дахин 
их болжээ. 2017 онд “гипер инфляци” эхлэж жилийн 
дараа үнэ 1.2 сая дахин өссөн гэж сөрөг хүчин 
болчихоод байгаа Үндэсний Ассамблейн дарга нь 
мэдэгдэв. Засгийн газар нь мөнгөний үнэгүйдлийн 

статистик мэдээллээ гаргахаа ч больжээ.

Цалингийн худалдан авах чадвар ийнхүү унаж 
буйгаас хүмүүсийн хэрэглээ огцом буурч, хувийн 
хэвшлийнхэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ хумисаар, 
олноороо дампуураад байна. Х.Чавес Ерөнхийлөгч 
болохоос өмнө үйлдвэрлэж байсан өргөн хэрэглээний 
бараагаа гадаадаас авах нь хямдхан болсон тул 
үйлдвэрлэхээ зогсоож эдүгээ бүх барааны хомсдолд 
ороод байна. Эмнэлгүүд эм, тариагүй, дэлгүүр зөвхөн 
хүнсний хэдхэн барааг картаар олгох болсноор иргэд 
нь өлсөж байна. Иргэд 2015 онд дунджаар 8.5 кг 
туржээ (The Economist, April 2017).

Газрын тосны нөөцөөрөө дэлхийг тэргүүлдэг, 
тавин жилийн өмнө Латин Америкийн үлгэр жишээ 
ардчилалтай, Англиас дутахгүй баян байсан энэ 
улсыг яаж ингэж дампууруулж чадсан бэ?

Цэргийн коллеж төгссөн, дайчин, хурц үг 
хэлтэй Хуго Чавес 1992 онд төрийн эргэлт 
хийх оролдлогод оролцож, шоронд хоригдов. 
Шоронгоос суллагдсаны дараа Латин Америкийн 
олон орноор явж, Кубад байхдаа Ф.Кастротой 
найз болов. Төдөлгүй “5-р бүгд найрамдах улсын 
хөдөлгөөн” нэртэй нам байгуулж, түүний нэрийг 
1998 онд Ерөнхийлөгчийн сонгуульд дэвшүүлэв. 
Ядуучууд том биетэй, цэргийн формтой түүнийг 
төрийн эргэлтийн үеийн зурагтын мэдээгээр 
цогтой үг хэлж байхыг нь анх харж, дэмждэг 
болов.

Сонгуульд оролцохдоо Х.Чавес өргөн хүрээний 
нийгэм эдийн засгийн шинэчлэл хийхээ 
хувьсгалч, цогтой халуун үгээр амлаж байсан 
нь баян ядуугийн асар их ялгаатай энэ орны 
ядуучууд, ажилчин ангийн өргөн дэмжлэгийг 
авч 63 хувийн ирцтэй сонгуульд 54 хувийн 
санал авч ялжээ.Төрийн эрхийг авсныхаа дараа 
Парламентыг шинэчилж өөрийн хүмүүсээ 
оруулав.

Ерөнхийлөгч нь 5 жилээр сонгогддог, хоёр 
сонгуулийн дараа л дахин өрсөлддөг байсан. 
Үндсэн хуулийн заалтыг 6 жилээр, хэдэн ч 
удаа улиран сонгогдож болохоор өөрчлүүлэв. 
Дээд шүүхийн “авлигажсан” бүрэлдэхүүнийг 
өөрийн хуульчдаар сольсноор хууль тогтоох, 
хэрэгжүүлэх, шүүх засгийн эрхийг гартаа 
төвлөрүүлж амжив.

Ерөнхийлөгч Х.Чавесийн үед газрын тосны 
үнэ 1 баррель нь 100 долларт хүрч, батлагдсан 
нөөцөөрөө дэлхийд хамгийн их хар алттай энэ 
орны төрийн сан ид шидийн юм шиг бялхаж 
байлаа.

Х.Чавес амласныхаа дагуу Кубын туршлагаар 
Венесуэлийн онцлогтой социализмыг байгуулах 
ажлаа өрнүүлэв. Нийгмийн халамжаа үнэгүй 
болгож, иргэддээ хоол, мөнгө тараадаг болов. 
Орон даяар 15726 хоол түгээх цэг байгуулжээ. 
Төрийн компаниуд олноор байгуулж, 
эдийн засгийг төрөлжүүлэн дэмжих нэрээр 
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НИЙТЛЭЛДеФакто 

Ахлах сургуулиа төгсөөгүй, автобусны жолооч 
байсан Н.Мадуро хоёр сарын дараа тусгай 
сонгуулиар 1 хувийн давуугаар өрсөлдөгчөө ялж 
Ерөнхийлөгч болов. Түүнд Х.Чавесийн удирдах 
авьяас байхгүй, тэгээд ч газрын тосны үнэ 40 
доллар болсноор улс орны байдал хүндрэв. 
Төр засаг нь авлигад идэгдэж, хөрөнгө мөнгөө 
хураалгах болсон хувийн хэвшилд ямар ч 
ирээдүй алга болов.

Төрийн ажилчдын цалинг өгөхийн тулд цаасан 
мөнгө хэвлэж эхэлснээр мөнгөний ханш нь 
огцом унаж байлаа. Ядуурал тэлэв. 2014 онд 
төр засгийн бодлогыг эсэргүүцэж иргэд орон 
даяар, өдөр тутам жагсаж эхлэв. Жагсагчид 
цэрэг цагдаагийнхантай хүчтэй мөргөлдөж 43 
хүн амиа алдав. 2015 оны сонгуулиар Үндэсний 
Ассемблейг сөрөг хүчин гартаа авч, Н.Мадурог 
эргүүлэн татах олон нийтийн санал асуулга 2016 
онд явуулах шийдвэр гаргав.

Хариуд нь Х.Чавесийн үеэс Дээд шүүх, 
Үндэсний сонгуулийн зөвлөл, армийг хянаж буй 
Ерөнхийлөгч Дээд шүүхийн тушаалаар Үндэсний 
Ассемблейг хүчингүй болгож цалинг нь зогсоов. 
Оронд нь Венесуэлийн Тойргийн Ассемблейг 
(The Constituent Assembly of Venezuela) байгуулан 
2017 оны 6-р сард шинэ сонгууль явуулж, дийлэнх 
нь өөрийн талын хүнээ оруулав. 2018 оны 5-р 
сард 27 хувийн ирцтэй сонгуулиар Н.Мадуро 
дахин Ерөнхийлөгчөөр сонгогдов.

Барууны орнууд, Латин Америкийн Лиг энэ 
хоёр сонгуулийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзаж 
зарим орон Н.Мадуро болон Засгийн газрын 
тодорхой сайд удирдлагуудад визний хориг 
тавьж, өөрийн оронд байгаа өмч хөрөнгийг нь 
царцаав.

Улс орны байдал нэн хүндэрч гэмт хэрэг, хулгай, 
дээрэм газар авлаа. 2012 онд 100 мянган хүн 
тутамд 73 хүн алагдаж байсан бол хоёр жилийн 

дараа 82 болжээ (Venezuela Violеnce observatory, 
NGO). Хоол хүнс ховордож иргэд нь өлсөхийн 
эрхэнд дүрвэж байна. Энэ дүрвэлт Сирийнхээс ч 
том болов. Венесуэлд эдийн засаг хүмүүнлэгийн 
ихэр хямрал нүүрлээд байна. Энэ бол хямрал 
биш, АНУ тэргүүтэй капиталистуудын явуулга, 
манай улсын эсрэг эхлүүлсэн “эдийн засгийн 
дайн” гэж Н.Мадуро хэлэх боллоо.

Өөрийгөө бүрэн зэвсэглэсэн, дарангуйлагчийн 
засаглалд иргэд нь эх орондоо үлдэж байна уу 
эсвэл дүрвэж байна уу, ард түмэн нь өлсөж байна 
уу эсвэл үхэж байна уу ямар ч хамаагүй болжээ.

Уул уурхайн нэг баялгаас нэн хамааралтай, 
нийтийн засаглал нь ил тод биш, авлигад 
живсэн, төр засаг нь хэт данхайж, чөлөөт зах 
зээлийг устгасан Венесуэлийн “ялалтын” түүхийг 
өгүүлэхэд ийм байна.

Засаг төрөө иргэд нь сонгохоос гадна, хянах 
чадвартай байх ардчиллын суурь зарчим 
хэрэгжих хүртэл хэдэн жил хэрэгтэй байдаг юм 
бэ?
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(radicalization) газрын тос, банк, цемент, эрүүл 
мэнд, хүнсний гэх мэт бусад хувийн компаниудыг 
төрийн мэдэлд авлаа. ExxonMobil, ConocoPhillips 
зэрэг гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд 
гарч явлаа.

Гэвч газрын тосны үнэ төдөлгүй буурч, орлогоо 
хуримтлуулж чадаагүй Венесуэлийн Засгийн 
газар халамжийн бодлогоо зогсоохгүйн тулд 
гадаадад бонд гаргаж өр тавьж эхлэв. Мөн 
валютын урсгалыг хянаж (currency control), 
мөнгөний хатуу ханш тогтоосноор хар зах бий 

болж, үндэсний мөнгөн тэмдэгт үнэгүйдэж эхлэв.

Х.Чавес зурагтаар (“Hola Presidente” нэвтрүүлэг) 
хэдэн цагаар ч хамаагүй үг хэлж үзэл бодол, үйл 
ажиллагааг нь эсэргүүцсэн хэнийг ч гэсэн “бут 
ниргэж”, зарим сайд, дарга нараа нэвтрүүлгийн 
дундуур ажлаас нь халдаг байлаа.

Хорт хавдраа Кубад эмчлүүлж байсан Х.Чавес 
2013 онд нас барав. Түүний гэрээс ёсоор дотны 
хамтран зүтгэгч, дэд ерөнхийлөгч Николас 
Мадуро Ерөнхийлөгчийн үүргийг гүйцэтгэж 
эхлэв.
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ТОЙМДеФакто 

УИХ-ЫН ДАРГЫГ ОГЦРУУЛАХ ЖАГСААЛ

Үйл явдлын товч:

УИХ-ын даргыг огцрохыг шаардсан эсэргүүцэл 
өрнөөд багагүй хугацаа өнгөрлөө. Энэ 
шаардлагыг тавьж буй УИХ-ын гишүүд болон 
эвсэл хөдөлгөөнүүд нэгдэж МАНАН дэглэмийн 
эсрэг “Монгол түмний нэгдэл” гэсэн хөдөлгөөн 
үүсгэн байгуулж өнгөрсөн сарын 27-ны өдөр 
тайван жагсаал хийсэн.

Жагсаал зохион байгуулагчид дараагийн 
жагсаалыг энэ сарын 10-ны өдөр орон даяар 
зохион байгуулахаа мэдэгдсэн. Мөн өнгөрсөн 
Баасан гарагт Ерөнхийлөгчийн зүгээс УИХ-ын 
даргыг огцруулах хуулийн төсөл санаачилсан. 
Нэг хүнийг огцруулах эсэхээс шалтгаалаад 
бодлогын асуудал хэлэлцэж байх ёстой инститүц 
нь хуралдахгүй, хуулийн төслүүдээ хэлэлцэхгүй 
хоёр сар орчим хугацаа өнгөрчихлөө.

Дүгнэлт тайлбар:

УИХ-ын гишүүд ард түмний хөдөлгөөнийг 
эхлүүлээд байгаа сонин түүх юм. Энэ сарын 10-нд 
дахин жагсаал болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 
олон жил Монголын ардчиллыг гажуудуулсны үр 
дагавар, илрэл нь юм. Ардчилсан сонгуулиар төр 
засгийн эрх мэдлийг авдаг хүмүүс нь буюу улс 
төрийн нам нь ардчилсан улс орон, төр засгийн 
эрх мэдлийг авсныхаа дараагаар эргээд иргэдэд 
үйлчлэхийн оронд өөрийг нь санхүүжүүлсэн 
олигархуудад үйлчилж байгаа явдал удаан 
үргэжлилсэн учраас ийм хямралд хүргэж байна. 
Өнөөдрийн энэ хямрал нь зөвхөн УИХ-ын дарга 
М.Энхболдтой хамааралтай биш, гүнд нь авч 

үзвэл Монгол улсын төр засгийн эрхийг иргэд 
нь биш олигархууд нь, алтны нууц эзэд нь барьж 
байгаа бөгөөд тэдний наад нүүр царай нь УИХ-
ын гишүүд юм. Энэ нь монголд ардчилал биш 
ардчилсан дарангуйлал буюу демократура 
тогтсоныг харуулж байна. Гэхдээ үүний сайн 
мэдээ нь ардчилсан оронд демократура 
удаан үргэлжлэхгүй бөгөөд демократурагийн 
төгсгөлийн эхлэл өрнөж байна гэж би харж 
байгаа.

УИХ-ын гишүүд нь дэмжвэл даргаа огцруулна 
гэсэн хуулийн төсөл байна. Ерөнхийлөгчийн 
өргөн барьсан хуулийн төсөл нь энэ хүнийг 
огцруулах бас нэгэн оролдлого л доо. Ийм 
хэмжээний төсөл барьсан байхад өдийг хүртэл 
хуралдахгүй байна аа гэдэг нь их олон хүч 
тэнцчихээд байна гэсэн үг юм. Ямар хүч вэ гэвэл 
хэвийн ардчилалтай оронд бол жишээ нь улс 
төрийн хүчийг хуваарилахдаа аль нэг нам нь 
хэдэн хувь гэсэн хувь зааж өгдөг. Гэвч монголд 
тэр нь алга болчихоод байна. Манай ардчилал 
гажчихсан.

40:35 гэсэн харьцаа бий болчихсон байна. 40 нь 
Их хурлын даргыг эсэргүүцээд, 35 нь байж байг 
ээ гэсэн ийм хоёр сонирхлын бүлэглэлүүдийн 
хүчний харьцаа өнөөдрийн байдлаар тэнцвэртэй 
явж байна.

Ер нь энэ УИХ гацаанд орчихоод байгаа бол 
тийм амархан үүнээсээ гарахгүй. Энэ зөвхөн УИХ-
ын даргын суудлын асуудал ч биш, Их хурлын 
даргын хувь хүний хувьд бол үүнийг үнэхээр 
хүсэхгүй байгаа гэж би бодож байна. Гэтэл энэ 
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САЛХИТЫН ОРДЫГ ДАЙЛААР МОРДСОН НЬ

ТОЙМДеФакто 

Үйл явдлын товч:

Шинэ он гарахаас 2 хоногийн өмнө Дундговь 
аймгийн Гурвансайхан суманд байрлах 
Салхитын мөнгөний ордыг татвараа нуун 
дарагдуулсан, худлаа мэдээлсэн үндэслэлээр 
тусгай зөвшөөрлийг нь цуцлаж улсын мэдэлд 
авлаа.

Ингэхдээ дотоодын цэрэг, тагнуул болон 
тусгайгийн бие бүрэлдэхүүнийг ашиглаж улс 
төржсөн мэдэгдэл хийсэн нь олон нийтийн дунд 
шуугиан дэгдээсэн.

Энэ үйл явдлын дараа Засгийн Газрын Хэрэг 
Эрхлэх Газрын дарга Г.Занданшатар тайлбар 
хийсэн. Салхитын мөнгөний ордын цаана 
асар том сүлжээ байгаа. “Хууль хяналт, хэвлэл 

мэдээллийнхнийг санхүүжүүлсэн, зөвхөн 
хамгаалалтын албаныхан гэхэд хуулийнхантай 
холбогдсон том сүлжээ үүсгэсэн” гэж мэдэгдсэн.

хүнийг байлгах ёстой, мань хүнийг барьцаалаад 
авчихсан энэ албан тушаалд хүртэл явуулсан 
хүмүүс нь энэ хүнийг барьцаалчихсан байгаа.

Үүний парадокс нь юу вэ гэхээр, 90-ээд онд 
бид бүгдээрээ ядуу байсан 100 доллартой ч 
хүн байхгүй шахуу, ихэнх нь наймаа хийгээд 
явж байх үеийн Улаанбаатар хотын барилгын 
хуваарилалт бүхэнтэй чинь энэ М.Энхболд 
гэдэг хүн холбоотой. Ингээд тэр хүн гаргаж, 
том болгосон бизнесүүд нь бага багаар явсаар 
байгаад одоо өөрийг нь хяначихсан байна. 
Өнөөдрийн өнгөтэй өөдтэй байгаа банк санхүү, 
үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчдийг юу ч үгүй 

байхад нь хотын газар, хөрөнгийг далдуур өгч, 
баяжуулсан хүмүүсийнхээ барьцаанд М.Энхболд 
өөрөө ч мэдэлгүй орчихсон, одоо явъя гэсэн 
ч явуулахгүй байгаа ийм байдалд хүрчихсэн 
байгаа нь харагдаж байгаа.

Гэхдээ ямар ч байсан монголын ардчилал нэг 
алхам урагшаа явсан гэж харж байна. Яагаад 
гэхээр энэ бүхнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа 
шинэ үе гараад ирчихсэн байгаа. Тэгэхээр бид 
энэ засаглалын хямралыг давчихна гэж бодож 
байна. Энэ бол цаг хугацааны асуудал, харин нэг 
хуралдаад шийдчихгүй байх аа.

Дүгнэлт тайлбар:

Үүнийг гардан хэрэгжүүлэх байгууллага нь 
Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар өөрөө юм уу 
гэдгийг асуултаар тавьж байгаа юм. Хүмүүст хүч 
хэрэглэх, хөрөнгийг хурааж авах энэ бүхэн бол 
зөвхөн шүүх, шүүхийн шийдвэр, прокурорын 
зөвшөөрөлтэй байж байж хууль ёсны болдог. 
Гэтэл ингэхгүй байгаагийн нэг шалтгаан 

Г.Занданшатар гэдэг хүний үгэн дотор байна. 
Ингэж байгаа юм: “Салхитын мөнгөний ордын 
цаана асар том сүлжээ байгаа, хууль хяналтынхан, 
зарим хэвлэл мэдээллийг санхүүжүүлсэн хоёр 
том бүлгийн их хэмжээний мөнгөний асуудалтай 
холбоотой ажиллагаа болсон” гэсэн байгаа юм. 
Тэгэхээр хууль хяналтынхан үүнд гүнзгий орсон 
учраас Засгийн газар нь өөрөө хүч хэрэглэж 
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ТОЙМДеФакто 

ТАВАНТОЛГОЙН ЦАХИЛГААН СТАНЦ

Үйл явдлын товч:

Тавантолгойн нүүрсний ордод түшиглэсэн 
дэд бүтцийн төслүүдийг хийнэ гэж яриад олон 
жил болсон. Өнгөрсөн онд тус ордыг ашиглахад 
зориулсан төмөр замын төслийг эрчимжүүлэх 
шийдвэрийг гаргасан. Харин Тавантолгойн 
цахилгаан станцыг барих гэрээ энэ 7 хоногт 
хийгдлээ. Энэ цахилгаан станцын хүчин чадал 
нь 300 мегаватт бөгөөд дийлэнх хувийг нь “Оюу 
толгой” ХХК эзэмшинэ.

Дүгнэлт тайлбар:

Энэ төсөл харин ажил болчих байх гэж найдаж 
байна. Үүн дээр хоёр, гурван чухал момент 
байгаа. Нэгдүгээрт хөрөнгө оруулах гэрээнийхээ 
дагуу монголоос цахилгаан авна гэсэн заалт 
байгаа , хэрвээ байхгүй юм бол барихад оролцох 
шаардлагатай болчихож байгаа юм. Тэгээд 
барих болчихлоо. Өөр дээрээ барина ч гэж ярьж 
байсан. Одоо болохоор Тавантолгой дээрээ 
барьж байгаа нь ялангуяа өмнөд бүсийн нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд их чухал нөлөөтэй 
юм байгаа юм. Яагаад гэхээр Тавантолгой 
том уурхай, хажууд нь Цогтцэций сум байна. 
Өмнөговь аймгийн хөгжилд чухал нөлөөлөх том 
цахилгаан станц орох гэж байна.

Нөгөө талаасаа энэ нь Оюу толгой төслийн 
хувьд маш чухал. Яагаад гэвэл одоо цахилгаанаа 
Хятадаас авч байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр 
өөрсдийн цахилгаан станцыг бариад, өөрсдөө 
51%-ийг нь эзэмшээд явах нь зөв л дөө. Алдаа 
мадаг нь буух эзэнтэй, буцах хаягтай. Монголын 
Засгийн газар 51%-ийг нь авах юм бол маргааш 
нь тэр цахилгаан станц чинь ямар нэгэн 

байдлаар ажиллахгүй байж ч мэднэ.

Мөн Монгол улсын Эрчим хүчний салбарын 
цоо шинэ стандартыг тогтооно оо гэж бодож 
байна. Өнөөдрийн цахилгаан станцууд орчин 
үеийн болчихвол өгөөж нь өндөр. Оюу толгой 
8 орчим тэрбум долларын зээлийн шугамтай, 
хорин хэдэн банкнаас авчихсан цахилгаан станц 
барина гэхээр эх үүсвэр нь бэлэн байгаа. Оюу 
толгой дансаа монголд байршуулчихаар нь тэд 
нар хянаж чадахгүй байхгүй юу. Оюу толгой 
зээлийн мөнгөөр ажиллаж байгаа учраас, зээл 
өгсөн компани нь миний дансан дээр байхгүй 
бол юу гэж чамд зээл өгөх юм гээд өгөхгүй 
байхгүй юу. Манайхан болохоор монголд 
авчирвал төгрөгийн ханш нэмэгдэнэ гээд байгаа 
юм, өөрсдөө унагачихаад. 

Дефакто тоймын гол агуулгыг хураангуйлан бэлтгэв

Тоймын бүрэн эхийг jargaldefacto.com вебсайтаас үзэх 
боломжтой. 

байна уу гэсэн хардлага төрж байна.

Ер нь ард түмэн ядуу, утаатай байгаа энэ 
бүхний гол шалтгааныг нь хэлэхгүйгээр үүний 
ард 30 гэр бүл байна гэх мэтээр тайлбарлаад, 
тэгээд очоод цэргийн хүч хэрэглээд байна гэхээр 
хүмүүст айдас төрүүлж эхлэж байна. Ийм үзэгдэл 
их олон хөгжиж байгаа оронд гарсан. Латин 
Америкт, Боливи, Эквадор, Перу мөн Африкийн 
олон улс Конго, Сомали гээд яг ийм маягаар төр 
засгийн удирдлагууд нь нийгмээ хуваагаад арай 
хөрөнгөтэй хүмүүсээ ядуу хүмүүсээр нь турхирч 
дайруулж хөрөнгийг нь хураагаад үр дүнд нь 
яасан бэ гэхээр тэр хүмүүс нь хөрөнгөө аваад 
гарчихдаг.

Энэ орд газар чинь өөрөө их сонин, монгол 
эзэд нь бие биенийхээ гарын үсгийг дуурайж 
зурсан, нэг нь нөгөөдөө хэлэхгүй зарсан гээд 
асуудалтай. Тэгэхээр энд лиценз гэдэг маш том 
асуудал сөхөгдөж байна. Лицензийг зарах эрх, 
ямар үед зардаг юм, яаж татвар төлдөг юм, 
татвар төлдөггүй юм уу, зарах үйл явцыг нь зөв 
зохицуулж хийж чадахгүй байна л даа манай улс. 
Уул уурхайтай оронд байгалийн баялгийг аль нэг 
хүн, тэр уул уурхайн лицензийн эзэн бүтээгээгүй 
шүү дээ. Үүнийг байгаль бүтээсэн гэхээр иргэн 
бүр энд миний хэсэг байгаа гэж боддог байхгүй 
юу.

http://jargaldefacto.com/article/defakto-toim-2sh18-1sh-sh7
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Монгол шуудан компанийн 
хэвлэл захиалгын утас

70078916

Улс төр, эдийн засгийн дүн шинжилгээний, бие 
даасан, улс төрийн намаас хараат бус долоо хоног 
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